
 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 
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অত্মশুকি - ০৪ 



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 ভারানা াছর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ অরাভদুকরল্লাক যাকির অরাভীন, য়া ারাতু 

য়া ারাভু অরা াআকয়কদর অকিয়া-আ য়ার-ভুযারীন, য়া অরা অকরী, য়া 

অাকফী, য়াভান তাকফয়াহুভ কফ আাকনন আরা আয়াকভদ্দীন, কভনার ঈরাভা য়ার 

ভুজাকদীন য়া অম্মাকতর ভুকরভীন। অভীন আয়া যািার অ’রাভীন।   

অভযা িছরআ প্রথছভ দুরূদ যীপ ছে কনআ।    

                 

                 

অরাভদুকরল্লা বফকিেু ভয় য অফায অভযা তামকিয়া ভজকরছ াকজয ছত বছযকে, 

এ জনয অল্লা তাঅরায শুিকযয়া অদায় িকয অরাভদুকরল্লা।  

ভুতাযাভ বাআছয়যা, গত প্তাছ অভযা বম িথাকিয য অছরাচনা বল িছযকেরাভ তা 

ছে, িুযঅন-াদীছয ফযাখ্যায বেছে তািীি োো শুধু নুভান িছয বিান িথা চাকরছয় 

বদয়া মাছফ না। এ িথাকি এছকের এিকি ঘিনায বপ্রকেছত, অত্মশুকিয জনয বিাছনা ীছযয 

াছত ফাআঅত য়া না য়া কনছয়। ভছন ছেছে কি বাআ? 

ঈকিত এি বাআঃ কজ বাআ। 

ভারানা াছর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ অো, অরাভদুকরল্লা, এখ্ন তাছর প্রশ্ন র, 

অভযা কি অত্মশুকিয জনয িায িাছেআ মাছফা না? 



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 এয ঈত্তয ছে, অভযা অভাছদয অিাছফয অরাপছদয কদছি তািাছর বদখ্ছত াআ বম, 

তখ্ন এিআ ফযকিয ভাছে দায়াত, তা’রীভ, তামকিয়া  কজাছদয ভন্বয় কের। মায পছর 

তাাঁছদয িাছযা িাছে বগছর ফ কফলছয়য আরভআ ায়া বমত। কিন্তু দুবভাছগযয কফলয় র, 

ফতভভান এআ দুঃভছয় এভন ফযকি ায়াআ ভুকির, মায ভাছে এফগুছরায কফলয় কফদযভান। 

বনআ বম এভন কিন্তু নয়। অছে ফযআ, তছফ ংখ্যািা খু্ফআ নগনয। তাাঁছদযছি য়ছতা অভযা 

ছনছি কচকন না ফা কচনছর য়ছতা কফকবন্ন িাযছে তাাঁছদয িাছে বমছত াকয না।  

ফতভভাছন অভাছদয ফিা 

াধাযে বাছফ বদখ্া মায়, অভাছদয রাভাছয় বিযাছভয ভছধয কমকন দ্বীছনয বম িাছজয াছথ 

জকেত অছেন কতকন আ িাজকিছিআ দ্বীছনয ফছচছয় গুরুত্বূেভ িাজ ভছন িযছেন এফং 

ছনছি অফায িাছিআ মছথষ্ট ভছন িযছেন।   

বদখ্া মায়, মাযা আরভী ঙ্গছন িাজ িযছেন তাাঁছদয ছনছিয (ফায না) ধাযো, এ ঙ্গছন 

িাজ িযায ভাধযছভআ দ্বীছনয কজম্মাদাযী অদায় ছয় মাছে। থচ তাাঁছদয বিঈ বিঈ কজাদ 

ম্পকিভত অয়াত  াদীগুছরাছি এভনবাছফ তাফীর  তাযীপ-ফযাখ্য  কফিৃকত 

িযছেন মায পছর াধাযে ভুরভানযা কফভ্রান্ত ছে।  

তাছদয ছনছি ফছর থাছি, এখ্ন কজাছদয ভয় য়কন। ভয় ছর ভুরুকি অছরভগেআ 

ডাি কদছফন। তখ্ন কিিআ ভয়দাছন োাঁকছয় েছফা।    



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 কিন্তু তাাঁছদয এ দাফী বম িতিুিু তয তা এখ্ন ফুো মাছে। কিেুকদন ূছফভ বপাজছত 

আরাছভয ভুতাযাভ অভীয মযত ভারানা অভদ পী াছফ দা.ফা. চট্টগ্রাছভ এি 

ভাকপছর ফাআছি গাময়াছয় কছেয জনয চুোন্ত প্রস্তুকত কনছত ফছরছেন। তাাঁয িথাগুছরা 

কের এভন বম, বাআছয়যা, অভায বতা ফয় ছয় বগছে। িখ্ন চছর মাআ জাকন না। অনাছদয 

এিকি ুংফাদ কদছয় বমছত চাআ। অয তা র, (এ ঈভাছদছ) কত ীঘ্রআ এিকি 

বয়ংিয মুি ংঘকিত ছফ। তা র, গাময়াছয় কে। এ মুছি ভুরভানযা জয় রাব িযছফ। 

তএফ অনাযা গাময়াছয় কছেয জনয প্রস্তুকত গ্রে িরুন।  

এ কের মযছতয বঘালো। এত কদন মাযা ফছর অকের বম, ফেযা বঘালো কদছর অভযা 

কিিআ ভয়দাছন বনছভ েফ, এ বঘালোয য তাাঁছদয বিঈ কি বনছভছে? নাভায বিাছনা 

রেে বতা বদখ্া মাছে না।    

য কদছি মাযা খ্ানিা কনছয় অছেন তাছদয িাছযা িাছযা ধাযো বম, এ িকতছত িাজ 

িযায ভাধযছভ অল্লায জকভছন অল্লায দ্বীন কজো ছয় মাছফ। তাাঁছদয বিঈ বিঈ বতা 

এিকদছি গেতন্ত্রছি াযাভ  িুপকয ফছরন অছযিকদছি কনফভাচছন ংগ্রে িযাছি কজাদ 

ফছর চাকরছয় বদন। শুধু কি তাআ? তাাঁছদয বিঈ বতা ফতভভান মুছগ স্ত্র কফপ্লফছি ম্ভফ ভছন 

িছযন। অশ্চমভ! এিকদছি তাযা প্রিৃত ভুজাকদছদযছি গার-ভে িছয য কদছি 

কনছজছদযছি ভুজাকদীন  অভীরুর ভুজাকদীন দাফী িছয। এআ ভুজাকদ ফাকনীয ভাধযছভআ 

নাকি কনফভাচন িছয আরাভী বখ্রাপত িাছয়ভ িছয বপরছফ!! িী ঈদ্ভি ফ িথাফাতভা!!  



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 য কদছি মাযা কজাদী ঙ্গছন িাজ িযছেন, তাছদয বিঈ বিঈ ভছন িছযন, শুধু এ 

ঙ্গছন িাজ িযায ভাধযছভআ দ্বীছনয কজম্মাদাযী অদায় ছয় মাছফ। ভূরত এগুছরায বিাছনাকিআ 

কিি নয়। ফযং ফাস্তফতা ছরা আরভ, তামকিয়া  কজাদ এগুছরা এিকি যকিয াছথ 

ঙ্গাকঙ্গবাছফ জকেত। এিকি যকিয জনয কযূযি। আরভ  তামকিয়া োো কজাদ 

প্রিৃত ছথভ কজাদআ ছফ না অফায কজাদ না থািছর আরছভয ঈিাকযতা কফশ্বফযাী 

ফযাি ছফ না। এ কফলছয় কফস্তাকযত জানায জনয অভযা ভারানা ভাঈদ অমায দা.ফা. 

এয এ কফলয়ি এিকি ফয়াছনয নুফাদ ‘আরভ  কজাদ’ নাভি ফআকি েছত াকয।  

ঈকিত এি বাআঃ ভুতাযাভ বাআ, আরভ  কজাছদয ভাছে ভন্বয় িীবাছফ িযা বমছত 

াছয? ফতভভাছন এয ূযত িী ছত াছয? 

ভারানা াছর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ বাআ, এ কফলয়কি কনছয় আনাঅল্লা অছযিকদন 

অরাদাবাছফ কফস্তাকযত অছরাচনা িযছফা। বতা ফরকেরাভ, দ্বীছনয বপাজছতয জনয আরভ  

কজাদ ঈবয়কিআ জরুযী। অয এজনয ঈবয় ঙ্গছনয ফযকিছদয ভাছে থািছত ছফ াযস্পকযি 

বাছরাফাা  অন্তকযি ভিত। কিন্তু ফতভভাছন এয কফযাি বাফ বদখ্া মাছে! এআ দুআ 

ঙ্গছনয ফযকিছদয ভাছে বমভন ুম্পিভ থািায দযিায কের তা বনআ। াছতছগানা কিেু কিেু 

ফযকিছদয ভাছে থািছর তা না থািাযআ ভছতা।  

এয ভূর িাযে ছে, ফতভভাছন অভযা আরাছভয কযবালাগুছরাছি িাছপযছদয বদয়া ংজ্ঞা 

নুমায়ী গ্রে িযকে। এ কফলয়কি কনছয় আনাঅল্লা অছযিকদন অরাদাবাছফ অছরাচনা 



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 িযছফা বম, িীবাছফ অভযা আরাছভয কযবালাগুছরাছি িাছপযছদয বদয়া ংজ্ঞা নুমায়ী 

গ্রে িযকে? 

বতা বাআ, অভাছদয এ ভছয় এছ আরভ  কজাছদয ভাছে দুযত্ব ৃকষ্ট ছয় বগছে এফং কদন 

কদন তা বফছেআ চছরছে। থচ অভযা অভাছদয ূফভুযীছদয আকতাছ এ ফিা বদখ্ছত াআ 

না - ফযং বদখ্ছত াআ, এয মূ্পেভ ঈছটািা। তাাঁছদয ভাছে িী চভৎিায ভিত  

বাছরাফাা কের। ূফভূকযছদয াযস্পকযি ভিত  বাছরাফাায এিকি চভৎিায ঈদাযে 

াআখ্ আঈুপ অর-য়াআযী য. তাাঁয এিকি কিতাছফ ঈছল্লখ্ িছযছেন। 

অভাছদয ূফভূকযছদয ফিা 

াআখ্ আঈুপ অর-য়াআযী য. ফছরন, ভুরভানছদয এভন এি বানারী মুগ কের, মখ্ন 

ঈম্মছতয অছরভ  ভুপতীগে বিাছনা পছতায়া করছখ্ তায তাদীক্ব ফা তযায়ন িযায জনয 

ভয়দাছনয ভুজাকদ অছরভছদয িাছে কনছয় বমছতন, মাছত তাযা তাছত স্বােয িছয বদন। 

কদছি ভুজাকদ অছরভগে তাছদযছি রেয িছয ফরছতন, অনাযা তযায়ন িছয কদছরআ 

বতা মছথষ্ট, অভাছদয িাছে অনায িী প্রছয়াজন?  

তখ্ন রাভাছয় বিযাভ ফরছতন, না, না অনাযা কধি বদায়াতপ্রাপ্ত। অল্লাহ্  তায়ারা 

অনাছদযছি যাকয বদায়াত দান িছয থাছিন। ভুজাকদছদয ফযাাছয অল্লা তাঅরা 

আযাদ িযছেন, 

   



 

    তামকিয়া’য জনয িায িাছে মাছফা? 

 কতকন তাছদযছি বদাছয়ত দান িছযন এফং তাছদয (ন্তছযয) ফিা ংছাধন িছয বদন। 

(ুযা ভুাম্মাদ ৪৭ : ৫) 

তএফ বিাছনা পছতায়া গ্রেছমাগয ছত ছর তায ভাছে কধি বদায়াতপ্রাপ্ত ফযকি তথা 

ভুজাকদ অছরভছদয স্বােয থািা জরুকয। এআ কের অভাছদয ুফভূযীছদয ফিা। 

মযত াইদ আফনুর ভুাকয়যফ য.’য ঘিনা 

কফকষ্ট তাছফয়ী মযত াইদ আফনুর ভুাকয়যফ য. এয ফিা বদখু্ন। এিফায কতকন কজাছদয 

জনয বফয ছেন তখ্ন তাছি ফরা র, অকন বতা ুি, অকন ফাকেছত বথছি অযাভ 

িরুন, অনাছি অয িষ্ট িযছত ছফ না। ঈত্তছয কতকন ফরছরন, অল্লা তায়ারা ‘কখ্পাপান 

 কেিারান’ - ফর  দূফভর ফভাফিায় কজাছদয জনয বফয য়ায কনছদভ কদছয়ছেন। অকভ 

মকদ মুি না িযছত াকয ন্তত ভুকরভছদয সনযংখ্যা বতা ফৃকি িযছত াযছফা, তাছদয 

যদে ংযেে িযায িাজকি বতা িযছত াযফ? এআ র ভান এি তাছফয়ীয ফিা, 

থচ আকতূছফভ তাাঁয এিকি বচাখ্ অল্লায যাস্তায় ীদ ছয় বগছে। 

াাফাছয় বিযাছভয ফিা 

অভযা মকদ াাফাছয় বিযাছভয জীফনী বদকখ্, তাছর এভন বিান এিজন াাফী কি 

ায়া মাছফ, কমকন তাাঁয আরকভ বখ্দভত  বজাছদ ং গ্রে িযা, এ দুকিছি াংঘকলভি 

ভছন িযছতন। তাাঁছদয ভাছে এভন এিজন কি ায়া মাছফ, কমকন আরকভ বখ্দভছত ফযস্ত 

থািায মুাত বদকখ্ছয় বজাছদ ংগ্রে িযা বথছি কফযত বথছিছেন। মযত অফু 
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 হুযাআযা যাকম., মযত ভুয়াম কফন জাফার যাকম., মযত অবু্দল্লা কফন ভয যাকম., মযত 

াছরভ ভারা অফু হুমাআপা যাকম. এয ভছতা ফে ফে ভুাকদ্দ াাফীগে কি িখ্ছনা 

বজাদছি তাাঁছদয আরকভ বখ্দভছতয কফযীত ভছন িছযছেন। এত ফে ফে ভুাকদ্দ য়া 

ছে তাাঁযা াযািা জীফন বজাছদয ভয়দাছন িাকিছয়ছেন। থচ তখ্ন বজাদ পযছম 

অআন কের না, কের পযছম বিপায়া। তাযয তাাঁযা ভয়দাছনআ জীফন িাকিছয় কদছয়ছেন। 

তাাঁছদয ছনছি ভয়দাছনআ াাদাত ফযে িছযছেন। এআ র অভাছদয ভান ূফভূযীছদয 

ফিা। অভযা মাছদয নুাযী য়ায দাফী িছয থাকি। 

এফায অভযা কনছজছদয ফিা কনছয় এিিু কচন্তা িকয, ূফভুযীছদয াছথ অভাছদয িতিুিু 

কভর অয িতিুিু কভর? কফছল িছয অভযা মাযা কনছজছদযছি ভুজাকদ ফছর ভছন িযকে, 

অভযা কজাছদয িাছজ সদকনি িতিুিু ভয় ফযয় িযকে? অভাছদয নযানয িাছজয াছথ 

মখ্ন কজাদী িাজগুছরা াংঘকলভি য় তখ্ন অভযা বিানিাছি প্রাধানয বদআ? ূফভূযীগে 

বমবাছফ কজাদী কভনছি নয ফ কিেুয ঈয প্রাধানয কদছয়ছেন, অভযা কি তাআ িকয? এ 

কফলয়গুছরা কনছয় অভাছদয বাফা ঈকচৎ। আকতূছফভ ছয় মায়া অভাছদয ত্রুকিকফচুযকতগুছরাছি 

অল্লা ভাপ িরুন এফং অভাছদযছি ঐফ ত্রুকিকফচুযকতগুছরাছি বাধযাছনায তাপীি দান 

িরুন, অভীন।   
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 কনিি তীছতয িছয়িজন অিাকফয  

এফায চরুন অভযা কনিি তীছতয িছয়িজন অিাকফছযয ফিা জাকন। তাাঁযা িীবাছফ 

আরভ, তামকিয়া  কজাদছি ভন্বয় িছযকেছরন। তাাঁযা আরছভয কদি কদছয় কেছরন খ্যাকতভান 

অছরভ, াাাক তামকিয়ায কদি কদছয় কেছরন কফখ্যাত ফুমূগভ  ীয। অফায তাাঁযাআ কেছরন 

কজাছদয ভয়দাছনয কাারায। এ জাতীয় অিাকফযছদয তাকরিায এিদভ ীছলভ মাযা 

যছয়ছেন তাাঁযা ছরন, াআকয়দ অভাদ ীদ বফছযরবী য., া আভাআর ীদ বদরবী 

য., াজী আভদাদুল্লা ভুাকজছয ভক্কী য., ভারানা িাছভ নানূতফী য., ভারানা যীদ 

অভাদ গাঙু্গী য.  াআখু্র কে ভাভুদ াান বদফেী য.।    

াআকয়দ অভাদ ীদ বফযরবী য.      

এফায এ ির ভনীকলছদয জীফন বথছি কিেু কিেু ারাত অভযা অছরাচনা িযছফা 

আনাঅল্লা। প্রথছভ াআকয়দ অভাদ ীদ বফযরবী য.য খ্ানিায এিকি কচে তুছর 

ধযকে। এিফায জ বথছি বপযায য কতকন কনজ খ্ানিায় ফছ কমকিয িযকেছরন। তাাঁয ছঙ্গ 

অয ছনছি কের। িাৎ ফাআছি রেয িছয ফরছরন, ফাআ কমকিয ফন্ধ িরুন। কজাছদয 

জনয প্রকেে কনছত ছফ। এখ্ন বথছি এ িাছজআ অভাছদযছি বফক ভয় ফযয় িযছত ছফ। 

তাাঁয িথা শুছন ছনছিআ কফকিত র। বিঈ বিঈ ফছর ঈিছরা, কমকিছযয ভছতা বনকিয িাজ 

ফাদ কদছয় াভকযি প্রকেছেয িী প্রছয়াজন? ঈত্তছয াআকয়দ াছফ য. ফরছরন, ফতভভান 
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 কযকিকতছত কমকিছযয বচছয় গুরুত্বূেভ িাজ অভাছদয াভছন াকজয। তাআ অল্লায নাছভ 

কজাছদয জনয প্রস্তুকত গ্রে িরুন। কজাছদয াভছন নযফ নপর আফাদত ভূরযীন।  

এআ র াআকয়দ অভদ ীদ য.। কতকন াধাযে বিাছনা অছরভ কেছরন না। া 

করঈল্লা ভুাকদ্দছ বদরবী য.য য এ ঈভাছদছয ভানুল এত ফে ফযকিত্ব কদ্বতীয় 

অয িাঈছি বদছখ্কন। তাাঁয াছত চকল্ল াজাছযয বফক বরাি আরাভ গ্রে িছযকের। 

কে রাছখ্য ভছতা ভুরভান তাাঁয াছত ফাআয়াত কদছয়কের। এতকিেু ছে মখ্ন মুছিয 

কযকিকত অছ তখ্ন খ্ানিায এআ ভান ফযকিকিআ ছয় মান ভয়দাছনয বেষ্ঠ ফীয  

কাারায।   

া আভাআর ীদ য. 

ফারাছিাছিয ভয়দাছন াআকয়দ অভদ ীদ য.য ঙ্গী ছয় বম ফ রাভাছয় বিযাভ ত্রুয 

কফরুছি মুছি ং গ্রে িছযকেছরন তাাঁছদয এিজন ছেন, তাাঁযআ ভুযীদ  এিকনষ্ঠ 

াগকযদ া আভাআর ীদ য.। মায বরখ্া িারজয়ী কিতাফ ‘তাক্বকফয়াতুর ইভান’ ছে 

প্রায় াছে কতন রাখ্ ভুকরভ আরাভ গ্রে িছযকের।  

া আভাআর ীদ য.য এিকি ঘিনা। কতকন ফারাছিাছিয প্রান্তছয রাগাতায মুি িছয 

মাকেছরন। িানা চায কদছনয ঈছয মুি চছর। মুছিয এি মভাছয় এি কখ্ সনয তাাঁয 

াভছন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআক য়া াল্লাভছি গাকর বদয়। ছঙ্গ ছঙ্গ কতকন িভ িছয 

ফছরন,  
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 বখ্াদা কি িভ!  ভাআ বনক ভছযাঙ্গা মফ তুছজ বনক ভায ডাছরাঙ্গা’ 

-অল্লায থ, বতাছি না বভছয অকভ ভযছফা না। 

কতকন আ কছখ্য ঈয োাঁকছয় ছেন। বফ কিেু ভয় ধছয তাছদয ভাছে রোআ চছর। 

কিন্তু এি মভাছয় আ কছখ্য তযফাকযয অঘাছত া াছফ য.য ভাথা বদ বথছি কফকেন্ন 

ছয় মায়। কিি তখ্ন া াছফ য.য িাযাভত প্রিা ায়। ভাথা কফীন বদআ আ 

কখ্ছি ধায়া িছয এফং কিেুদূয মায়ায য কতকন তাছি তযা িযছত েভ ন। 

এবাছফআ অল্লা ুফানাহু য়া তাঅরা তাাঁয এ ফাোয থ ূেভ িছযন। াকদছ এছছে, 

অল্লায এভন কিেু (কপ্রয়) ফাো অছে মাযা অল্লায নাছভ বিান থ িযছর অল্লা 

ফযআ তা ূেভ িছযন। া াছফ য.য বেছে বমন একিআ ঘছিকের।  

াজী আভদাদুল্লা ভুাকজছয ভক্কী য.   

কনিি তীছতয অিাকফযছদয ভছধয অছযিজন ঈছল্লখ্ছমাগয ফযকি ছরন, াজী আভদাদুল্লা 

ভুাকজছয ভক্কী য.। তাাঁয নাছভয ছঙ্গ এিকি ঈাধী প্রকি অছে। তা র, ‘খ্ানিায় ীয, 

ভয়দাছন ফীয’।     

আংছযজ ানাভছরয শুরুয কদছি ‘খ্ানিায় ীয, ভয়দাছন ফীয’ ঈাধী খ্যাত াজী াছফ 

য.ছি অভীরুর ভুকভনীন, ভারানা িাছভ নানুতফী য.ছি প্রধান বনাকত এফং ভারানা 

যীদ অভদ গাছঙ্গাী য.ছি প্রধান কফচাযকত কনধভাযে িছয বাযছতয ঈত্তযপ্রছদছয 

থানাবফছন তৎিারীন রাভাছয় বিযাভ এিকেত ছয় আরাভী হুিুভত বঘালো িছযন। 
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 যফতভীছত াজী াছফ য.য বনতৃছত্ব াছভরীয ভয়দাছন আংছযজছদয কফরুছি চুোন্ত মুি 

য়। বম মুছি মকদ নানা িাযছে ফাযত তাাঁযা যাকজত ন, াছপম মাছভন ীদ য.  

অয ছনছি াাদাত ফযে িছযন কিন্তু াজী াছফ য.য বনতৃছত্ব গছে ঈিা আংছযজ 

কফছযাধী এ অছোরন বথছভ থাছিকন। ফযং তা ফযাত থাছি এফং এযআ এি মভাছয় বল 

মভন্ত আংছযজযা ঈভাছদ বেছে কচযতছয কফদায় কনছত ফাধয য়।    

এিকি ঘিনা 

আংছযজ িতৃি ঈভাছদছয ান েভতা বিছে বনয়ায এিদভ শুরুয কদছিয িথা। 

বাযতফছলভয ফে ফে প্রায় ির রাভাছয় বিযাভ কদকল্লয এি জায়গায় এিকেত ন। ঈছদ্দয 

এ ভুহুছতভ িযেীয় িী, যাভভ িছয তা কিি িযা। খ্াছন মাযা কেছরন তাাঁছদয ভছধয 

ঈছল্লখ্ছমাগয িছয়ি জন ছরন- াজী আভদাদুল্লা ভুাছজযী ভক্কী য., ভারানা যীদ 

অভদ গংগুী য., ভারানা িাছভ নানুতুফী য., ভারানা জাপয অভদ থাছনশ্বযী য. 

এফং াছপজ মাছভন ীদ য.।   

অছরাচনায এি মভাছয় ভারানা িাছভ নানুতুফী য. ফছরন, আংছযজযা অভাছদয ভাথায় 

চছে ফছছে৷ কদন কদন তাছদয কি-েভতা এফং অভাছদয ঈয তাছদয কনমভাতন বফছেআ 

চরছে৷ এবাছফ চরছত থািছর বাযতফছলভয ভুরভানছদযছি অজীফন বগারাভীয কজকিছয 

অফি থািছত ছফ৷ তাআ এ ভুহুছতভ অভাছদয িাছে মা অছে তা কনছয়আ তাছদয কফরুছি 

কজাছদ োাঁকছয় েছত ছফ৷ তখ্ন ভজকরছয এিজন ফরর, মযত! অভাছদয বতা বরাি 
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 ংখ্যা িভ অফায স্ত্রস্ত্র বতভন বনআ। অভযা তাছদয কফরুছি িীবাছফ মুি িযছফা? 

তখ্ন মযত নানূতফী য. ফজ্র িছে ফছর ঈিছরন, ফদছযয ভুজাকদছদয ংখ্যা কি অভাছদয 

বচছয় িভ কের না? তাাঁছদয স্ত্রস্ত্র কি অভাছদয বচছয় িভ কের না? বআ ভজকরছআ মুছিয 

কিান্ত চুোন্ত য়।    

শুরু ছয় বগছরা জছঙ্গ অমাদী৷ স্বাধীনতা অছোরন৷ কেুস্তাছনয আকতাছ ফে ফে দুকি 

অছোরন য়। ১৮৫৭’য অমাদী অছোরন এফং যফতভীছত বযকভ রুভার অছোরন। দুছিা 

অছোরছনয বনতৃছত্বআ কেছরন রাভাছয় বিযাভ। তাাঁযা ফাআ কেছরন খ্ানিায ফে ফে ীয, 

তা’রীকভ ঙ্গছনয নাভিযা অছরভ, দায়াকত ঙ্গছনয প্রখ্যাত দা’য়ী। বআ তাাঁযাআ ছয় বগছরন 

কজাছদয ভয়দাছনয কাারায। ফাস্তছফ তাাঁযাআ কেছরন কতযিাছযয ীয। কিন্তু তাাঁছদয 

াছথ ফতভভান ভছয়য ীয-ভাাছয়খ্ছদয বিাছনা কভর কি খু্াঁছজ ায়া মায়? অপছা! ত 

অপছা!  

অত্মশুকিয জনয অভযা িায িাছে মাছফা?  

বতা বাআ অভযা িথা ফরকেরাভ, ফতভভাছন অত্মশুকিয জনয অভযা তাছর িায িাছে মাফ? 

এ বেছে অকভ ফরছফা, ফতভভাছন মকদ এভন বিাছনা াক্কানী ীয ফা াআখ্ ায়া মায়, মায 

ভছধয আরভ, তামকিয়া, দায়াত  কজাদ এ ফগুছরাআ থাছি তাছর অত্মশুকিয জনয 

অভযা তাাঁয িাছে বমছত াকয। অয মকদ এভন িাঈছি ায়া না মায় তাছর ব বেছে 

অভায ফযকিগত ভত ছে - অভযা আরভয়ারায িাে বথছি আরভ কখ্ছফা, দায়াতয়ারায 
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 িাে বথছি দায়াত কখ্ছফা, তামকিয়ায়ারায িাে বথছি তামকিয়া জভন িযছফা, 

কজাদয়ারা-ভুজাকদীছনয িাে বথছি কজাদ কখ্ছফা। এযয কনছজয ভাছে এ ফগুছরাছি 

ভন্বয় িযায বচষ্টা িযছফা। এবাছফআ য়ছতা অভযা ছত াযছফা ূফভূযীছদয বমাগয 

ঈত্তযূযী। 

তাোো অভযা মকদ আখ্রাছয াছথ কজাদ  াাদাছতয ছথ গ্রয ছত থাকি তাছর 

আনাঅল্লা অল্লা তাঅরা অভাছদযছি বদায়াছতয থ বদখ্াছফন এফং অভাছদয ন্তযছি 

কযশুি িছয কদছফন। ুযা ভুাম্মাছদয িছয়িকি অয়াত বথছি এ কফলয়কি স্পষ্ট বাছফ ফুো 

মায়। বদখু্ন অল্লা তা ’অরা ফছরন : 

        

   

মাযা অল্লায ছথ ীদ য়, অল্লা িখ্নআ তাছদয অভর কফনষ্ট িযছফন না। কতকন 

তাছদযছি বদাছয়ত দান িযছফন এফং তাছদয (ন্তছযয) ফিা ংছাধন িছয বদছফন।  

(ুযা ভুাম্মাদ ৪৭ : ৪-৫) 

এ অয়াছতয অছযিকি বিযাত র, 

     

মাযা অল্লায ছথ মুি িছয …। 
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 অয়াত বথছি কো 

এ অয়াত বথছি বফ কিেু কো অভযা াআ। 

১। কনছজয ির বনি অভছরয বপাজছতয জনয কজাদ  াাদাছতয ছথ বরছগ থািা 

চাআ। 

২। মাযা কজাদ  াাদাছতয ছথ চরছফ অল্লা তাঅরা তাাঁছদয ির অভর িফুর 

িযছফন। তাাঁছদয বোি ফে বিান অভরআ ফৃথা মাছফ না। 

৩। অল্লা তাঅরা ভুজাকদছদযছি ির কফলছয় কিি থ প্রদভন িযছফন। একি অল্লায 

ে বথছি য়াদা, মায ফযকতক্রভ কিেুছতআ ছফ না। 

৪। মাযা আখ্রাছয াছথ কজাদ  াাদাছতয ছথ চরছফ অল্লা তাঅরা তাাঁছদয ন্তছযয 

আরা-ংছাধন িছয বদছফন।  

ভুতাযাভ বাআছয়যা! অজছিয অছরাচনা এখ্াছনআ বল িযকে। অল্লা তাঅরা অভাছদয 

ফাআছি তাাঁয দ্বীছনয জনয িফুর িরুন এফং আখ্রাছয াছথ কজাদ  াাদাছতয ছথ 

কফচর থািায তাকপি দান িরুন।  

অভযা িছর ভজকর বথছি ঈিায বদায়ািা ছে কনআ।  
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